
CARGO: Director/a de Divisão – Segurança & Direitos 
RESPONDE PERANTE: Director/a de Programas
ÁREA FUNCIONAL: Programas

ACERCA DA ORGANIZAÇÃO

As Fundações da Open Society (OSF) trabalham para construir democracias dinâmicas e tolerantes,
das quais os governos são responsáveis, e onde os mesmos estejam abertos à participação do povo.
O trabalho da OSF existe em comprometimento com a Expressão, a Justiça e a Equidade,
mobilizando esforços transversais em torno do ambiente e da justiça interseccional. A Open
Society-Africa busca contribuir com essas mesmas prioridades, no continente, estando enraizada e
enquadrada a partir de uma perspectiva africana, no sentido de responder aos desafios interligados
de uma sociedade aberta. 

A visão da Open Society-Africa consiste em construir um continente africano respeitado
mundialmente, vibrante e integrado, caracterizado pela governança democrática, o desenvolvimento
sustentável, e sistemas económicos que geram resultados mais justos, inclusivos e para os quais se
prestem contas com e para as pessoas e o ambiente em África. 

Para responder a essa visão, a missão da Open Society é de promover os direitos das mulheres; de
aprofundar a democracia, a governança onde contas sejam prestadas, bem como o desenvolvimento
inclusivo em África, através do financiamento participativo e estratégico, e da advocacia. 

PROPÓSITO DO CARGO

A/O Director/a de Divisão – Segurança & Direitos é uma posição superior de administração de
pessoal, que fornece liderança estratégica operacional a uma determinada área funcional.

A/O Director/a de Divisão – Segurança & Direitos, será responsável pela liderança e o apoio à
implementação do plano estratégico da Open Society-Africa, com ênfase particular sobre a
Segurança e os Direitos, e assegurando-se de que a equipa adere à estratégia geral.  

A/O Director/a de Divisão – Segurança & Direitos também será responsável por liderar todos os
aspectos do cargo atribuído, incluíndo o planejamento estratégico, a orçamentação/gestão
financeira, a performance e liderança do pessoal, e o desenvolvimento do mesmo. Ela/Ele também
será responsável por liderar todos os aspectos do cargo atribuído, incluíndo o financiamento, o
trabalho de políticas e advocacia relacionado ao cargo, e assegurando-se de que os direitos das
mulheres sejam promovidos na sua função. 

RESPONSABILIDADES (PRINCIPAIS)

Liderança Estratégica e Supervisão

1. Trabalha com as/os Directoras/es dos Programas, para elaborar uma visão estratégica e uma
direção, no sentido de guiar o desenvolvimento e a execução da função de Segurança e
Direitos da estratégia em questão.

2. Participa do desenvolvimento de financiamentos e da estratégia de parcerias, trabalhando
com as partes interessadas relevantes. 



3. Dirige e gere todos os aspectos do desenvolvimento de políticas e advocacia relacionados
com a Segurança e os Direitos, em parceria com a função de Política e Engajamento, que
apoia as campanhas, as iniciativas e os outros programas da OSF.

4. Gere e responde às questões complexas e às crises que requerem discrição, colaboração e
coordenação. 

5. Trabalha em estreita colaboração com a função dos Direitos das Mulheres, para apresentar
resultados no que diz respeito às mulheres e à juventude. 

6. Está em contacto directo com o/a Director/a das Operações e a sua equipa, assim como com
o(s) Conselho(s) relevantes, fornecendo informação financeira com recomendações
acionáveis, para a melhoria da performance. Elabora relatórios de forma regular, para
garantir o alinhamento das prioridades estratégicas. 

Gestão de Pessoal (Gestão e Supervisão) 

1. Trabalha com as equipas de apoio aos projectos e às operações, para conceituar e executar a
estratégia e mandato da função. As tarefas não estão claramente definidas. Ao presente
nível, a maior parte do tempo é dedicada a responsabilidades de gestão funcionais e à escala
organizacional.

2. Trabalha com o/a Director/a de Programas para guiar, dar feedback e apoio à equipa de
Segurança e Direitos, para consolidar a direção estratégica geral da Open Society-Africa.

3. Desenvolve uma cultura de equipa que valoriza a colaboração interna, em todas as funções e
em parceria com as outras equipas. 

4. Identifica as áreas de competência (funcionais, técnicas e comportamentais), guiando o
estabelecimento e a implementação da performance dos planos de desenvolvimento da
equipa e da direção, enquanto cria pessoalmente capacidades noutras áreas da organização,
através do acompanhamento e do treinamento.  

Gestão Financeira e Supervisão 

1. Trabalha com Directoras/es de Projectos e de Operações, na redação e no processo de
apresentação da estratégia/orçamento anual da Open Society-Africa. Prepara e elabora
relatórios financeiros regulares, para o uso das entidades e pessoas detentoras de verbas.

2. Elabora e gere o orçamento de Segurança e Direitos, incluindo a monitoria de despesas. 

3. Gere os pedidos de subvenção. 

4. Fornece apoio à/ao Gestor/a de equipa, para garantir que os sistemas e processos de
financiamento estejam a ser utilizados de forma efectiva. Contribui ao melhoramento
contínuo do sistema e dos processos de financiamento. 

5. Gere e aconselha sobre o estado do financiamento, e guia a preparação de previsões, para
divulgar a informação mais recente. 

Alcance Mundial—Norte e Sul, Incluindo no seio da OSF



1. Prevê a implementação de vias efectivas de comunicações interna e externa para a Open
Society-Africa, e assegura-se de que sejam respeitadas por todo o pessoal.

2. Interage com colegas num diálogo construtivo e efectivo. 

3. Estabelece e nutre relações com colegas, exerce discrição, geralmente, sobre assuntos
delicados, e trabalha com um mínimo de supervisão. 

4. Faz análises e elabora propostas, apresentando também alternativas, apoiando a contribuição
de outras partes para defender os interesses colectivos e responder aos objectivos
estratégicos, focando em trazer questões a um nível de conclusão mutualmente satisfatória
e/ou produzindo ações que permitam o avanço dos interesses estratégicos da OSF. 

5. Encarrega-se de outras responsabilidades dentro do âmbito da função, tal como solicitadas
pela/o Directora/o de Projectos. 

RESPONSABILIDADES (VARIÁVEIS)

O cargo de Director/a de Divisão – Segurança & Direitos propõe uma personalização incorporada e
limitada, com a possibilidade de se selecionar um máximo de uma responsabilidade, a partir da lista
de responsabilidades abaixo.
Essa responsabilidade personalizável chama-se a responsabilidade variável. 

1. Conformidade

Identificar, resolver e gerir as questões de conformidade, que têm implicações para a OSF e
requerem resposta a nível de política e/ou podem requerer a elaboração, modificação, revisão e
monitoria de sistemas de conformidade e práticas, para se assegurar de que o trabalho esteja a ser
feito de maneira efectiva e adequada. Poderá assegurar a gestão de outras pessoas funcionárias nos
seus respectivos trabalhos ligados à conformidade. Identifica riscos legais (leis do trabalho,
regulamentos financeiros) e de segurança (cibersegurança) e implementa estratégias de gestão de
risco adequadas, que assegurem a conformidade. Fá-lo trabalhando com o/a Gestor/a de Projectos. 

2. Segurança e Proteção

Apoia o/a Gestor/a de Programas no desenvolvimento de protocolos, para garantir a segurança e
proteção do pessoal da Open Society-Africa. Assegura a conformidade entre a Open Society-Africa
e OSF, e os procedimentos de segurança e proteção. Em colaboração com a Equipa de Gestão,
desenvolve uma prevenção de desastre, de recuperação e uma plano de continuidade de actividades,
para todos os escritórios da Open Society-Africa. 

3. Gestão de Instalações

Gere a elaboração e a implementação de programas de gestão de instalações para várias das
instalações da Open Society-Africa. Responsável pelo uso adequado de recursos e pela
orçamentação de forma permanente, e por responder e antecipar possíveis necessidades e questões. 

4. Gestão Financeira, Análise e Controlo



Responsabiliza-se pela elaboração, o desenvolvimento e a divulgação da gestão financeira e/ou das
estratégias de controlo e sistemas. Assegura-se de que todas as pessoas e entidades beneficiárias de
financiamentos, sejam avaliadas contra quaisquer riscos potenciais e isso, de forma abrangente;
relatando os riscos em questão ao/à Gestor/a de Projectos, e assegurando-se de que as intervenções
relevantes sejam feitas. Trabalha directamente com o apoio de programas, para assegurar a
aderência às melhores práticas relativas aos processos de financiamento. 

5. Gestão de Conhecimento

Responsabiliza-se, de forma geral, pela elaboração, o desenvolvimento e a divulgação de métodos
de gestão de conhecimento e de ferramentas/sistemas para a organização. 

6. Aquisição (Procurement)

Gere e divulga um portfólio de projectos de aquisição (procurement) importantes para responder
aos requisitos da estratégia geral de aquisição da organização.

HABILIDADES TÉCNICAS

Planejamento das ações

Põe em prática o seu conhecimento para agir enquanto autoridade organizacional, para a revisão e
avaliação das recomendações e requerimentos, e para desenvolver planos adequados ou responder
com as ações adequadas. 

Gestão da Mudança

Põe em prática o seu conhecimento para agir enquanto autoridade organizacional que muda a sua
forma de pensar, assim como o planejamento, executando e monitorando actividades em tempos de
mudança, mantendo os níveis de performance elevados. 

Negociação

Põe em prática o seu conhecimento para agir enquanto autoridade organizacional, para obter
consenso entre duas ou mais partes que possam ter interesses diferentes e isso, pelo bem-estar da
organização. A negociação poderá ser feita com partes internas ou externas. 

Estrutura Organizacional

Põe em prática o seu conhecimento para agir enquanto autoridade organizacional, assegurando-se
de que a organização opera a partir de uma cultura, de valores e de uma estrutura adequadas e
adequados, para responder aos objectivos organizacionais a curto e longo prazo, e garantindo que a
mudança estrutural seja gerida de forma efectiva. 

Apetrechamento e alocação de pessoal 

Põe em prática o seu conhecimento para agir enquanto autoridade organizacional, garantindo a
contratação de uma força de trabalho diversa, e gerindo um balanço adequado de recursos, para
adaptar-se às necessidades que evoluem, respondendo assim aos objectivos estratégicos a curto e
long prazo. 



Gestão de Risco

Põe em prática o seu conhecimento para agir enquanto autoridade organizacional, para identificar,
avaliar, priorizar e gerir riscos, quando a estratégia está a ser executada. 

Prestação de Serviço 

Põe em prática o seu conhecimento para agir enquanto autoridade organizacional, fornecendo os
serviços necessários segundo os padrões exigidos. 

COMPETÊNCIAS OSF

Colaborador/a Individual 

Promover a Diversidade e a Inclusão 

Promover a Diversidade e a Inclusão requer o encorajamento, o respeito e a busca de pontos de
vista e perspectivas diferentes, garantindo que todo mundo possa ser ouvida/o e criando grupos de
trabalho inclusivos, que permitam uma tomada de decisão efectiva e uma transformação cultural em
toda a organização. 

Competência

Saber olhar para além da OSF, para manter-se relevante e adaptar-se à(s) mudança(s) nas áreas de
competência. Usa redes externas para alcançar resultados positivos para a OSF. 

Executar as Tarefas Necessárias 

Determina objectivos, faz planos em caso de imprevistos, faz ajustes quando necessário e
responsabiliza-se, fornecendo resultados que têm um impacto positivo. Equilibra a relação entre o
risco e a recompensa e curiosidade intelectual de forma pragmática, para executar as tarefas. 

Liderando a Mudança 

Encoraja e busca soluções inovadoras, e também lidera o pessoal de forma construtiva e empática. 

Gestão de Tempo e Dinheiro

Toma as melhores decisões possíveis, considerando o tempo e o dinheiro disponíveis. 

Pensamento Estratégico 

Considera várias opções para alcançar metas de longo prazo, equilibrando o risco e a recompensa de
forma adequada, escolhendo as melhores estratégias para o sucesso. 

Trabalhar em Harmonia com Colegas da OSF

Cria relações de colaboração dentro da OSF, através da compreensão e do desenvolvimento das
suas próprias ideias e as de outras pessoas. Usa o meio de comunicação e tom apropriado para
comunicar, está aberta/o à contribuição das outras pessoas, e garante uma boa comunicação.

Trabalhar bem com as outras pessoas 



Busca esclarecer, entender e excede as expectativas das outras pessoas, causando um impacto
positivo. 

PRINCÍPIOS DE GESTÃO DE PESSOAL 

1. Gestor/a de Pessoas: Espera-se que o seu comportamento esteja associado com os
Princípios, para além das Competências OSF.

2. Prestação de Contas: Apoiar o pessoal para que almeje à excelência. Ter a gestão do pessoal
como a sua maior prioridade. Tomar decisões e comprometer-se com as mesmas. Comunicar
de forma clara. 

3. Humildade: Ter a noção dos possíveis erros que possa cometer. Estar comprometida/o com
o seu próprio desenvolvimento pessoal e profissional. 

4. Integridade: Mostrar o bom exemplo.  Ser justa/o e profissional. Ser aberta/o e honesta/o.
Dar feedback positivo e correctivo. 

5. Respeito: Cultivar um ambiente de trabalho inclusivo. Liderar com empatia. Desenvolver
pessoal. 

6. Confiança: Empoderar pessoal. Manter a confidencialidade. 

FORMAÇÃO

Preferência dada a candidatas/os que tenham o nível de Mestrado. Também consideraremos
candidatas/os que demostrem ter as competências necessárias pelo meio da experiência. 

EXPERIÊNCIA

1. 15 anos de experiência relevante para esta área, dos quais cinco deverão ser de experiência
notória tendo actuado numa função de liderança e de gestão estratégica em várias funções
organizacionais, tendo gerido recursos importantes para atingir objectivos.

2. Conhecimento dos princípios ligados às operações, aos procedimentos e às melhores
práticas no ramo. 

3. Competências em análises de dados e capacidades em relatá-los. 

Nota

Há possibilidades do/da Director/a de Divisão – Segurança & Direitos ter que efectuar viagens por
motivos de trabalho, e/ou que tenha que se deslocar a trabalho noutros escritórios da OSF, por
períodos consideráveis (mais de 25% do tempo de trabalho).

O presente documento revela a natureza e a complexidade do trabalho que a/o titular do presente
cargo possa vir a executar; não pretende ser um guia detalhado, e outras funções correspondentes
ao seu cargo podem ser-lhe atribuídas, conforme exigido ou necessário. Permanecerão inalteradas
quaisquer disposições previstas por lei ou por contrato, relativas ao direito da entidade



empregadora de conferir outras funções equivalentes e razoáveis, à pessoa empregada. 

Se este cargo for do seu interesse, envie-nos o seu CV e carta de apresentação através da Formstack
até Segunda-Feira, 10 de Outubro 2022. Teremos muito gosto em saber mais sobre você. 

Somente as candidaturas selecionadas obterão resposta da nossa parte. A Open Society-Africa é
uma Empregadora de Oportunidades Iguais. 

https://osf-africa.formstack.com/forms/?4964482-dGcAUoDnSa
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